
Eğitimi Şekillendiren Eğilimler’ 2022

Trends Shaping Education 2022 raporu 18 Ocak
2022’de OECD tarafından yayınladı. Aynı akşam
OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas
Schleicher'ın bu raporu sunduğu ve farklı
alanlardan eğitim uzmanlarının olduğu bir
webinar’a katılma fırsatı buldum. OECD
tarafından sıkça farklı başlıklarda yapılan bu
webinarlar ve OECD tarafından hazırlanan
benzeri raporlar biz eğitimcilerin gelecekte bizi
ve eğitim sistemimizi neler beklediğini daha iyi
anlamamızı ve dolayısıyla da geleceğe daha iyi
hazırlanmamızı sağlıyor. 

Daha fazla oku...

Özel Okullar Derneği Geleneksel Eğitim
Sempozyum Notları

27 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen ve Özel Okullar Derneği tarafından
düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu sırasında aldığımız konferans notlarını sizler için derledik.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Acar Baltaş,  Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN, Prof. Dr. Yankı YAZGAN, Prof. Dr.
Belma TUĞRU, Prof. Dr. Sinan CANAN, Prof. Dr. Ali Murat FERMAN, Prof. Dr. Erhan ERKUT, Atahan IŞIK ve
Prof. Dr. Soner YILDIRIM’dan oluşan güçlü bir kadronun “Eğitimde Dönüşüm” teması çerçevesinde
görüşlerini sizlerle paylaşıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

Daha fazla oku ...

Özel Okullar Derneği Geleneksel Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

27 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında Özel Okullar Derneği tarafından
“Eğitimde Dönüşüm” teması kapsamında düzenlenen Geleneksel Eğitim
Sempozyumu sonuç bildirgesine ulaşmak için aşağıda
verilen bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sempozyum Sonuç Bildirgesi

Elektronik Portfolyolar: Google Slides & Google Sites

E-portfolyolar öğrencilerin değerlendirilmesi açısından, öğrenciye otantik, yansıtıcı, etkileşimli ve
bireysel gelişim özellikleri sunmaktadır. Sizler de, öğrencilerinizin öğrenme süreçlerini değerlendirme
amacıyla e-portfolyolar kullanabilirsiniz.
 
Daha fazla oku ...

Siber Güvenlik Önlemlerini Göz Ardı Etmeyin

Pandemi sürecinde siber suç oranlarında hızlı bir
artış meydana gelirken kişiler, şirketler ve hatta
devletler açısından milyonlarca dolara mal
olabilecek siber saldırılar yaşanmaktadır.
 
Bizlerde her an maruz kalabileceğimiz fidye
yazılım saldırıları, oltalama saldırıları, kredi kartı
dolandırıcılığı ve sosyal mühendislik saldırılarına
karşı hazırlıklı olmalıyız. Bilgi güvenliğinin
sağlanabilmesi için bilgisayarınızda sadece
güvenlik çözümlerinin kullanımı yeterli değildir.
Siber saldırıların %95’nin başarılı olma sebebi
insan hatalarından kaynaklandığı
unutulmamalıdır.

Daha fazla oku ...

Common Sense School Akreditasyonu

Dijital vatandaşlık konusunda yapmış
olduğumuz çalışmalar 2016 yılından bu yana
tüm dünyada bu konuda en önemli kuruluş olan
Common Sense tarafından düzenli olarak
akredite edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde
gerçekleştirdiğimiz 2021 - 2023 dönemine ait
akreditasyon sürecini de başarı ile
tamamladığımız haberini sizlerle paylaşmak
istiyoruz.
 
Daha fazla oku ...
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